
     
 

Nu närmar vi oss julen och ett år är snart tillända. För att summera året så har det  

innanför staketet i vår lilla tuppavärld hänt en hel del positivt:  

Vi har fått en ny bra belysning i källaren i Tuppaskolan.  

Vi har haft en välbesökt loppis i gymnastiksalen, och vi hoppas att detta kommer bli ett 

återkommande arrangemang.  

Något som också uppskattades var helgen med containern, då alla fick möjlighet att rensa och 

slänga. Detta hoppas vi också kunna upprepa i framtiden.  

Vår parkering ut mot Borgmästargatan har blivit rejält uppfräschad efter kommunens 

ombyggnad och ett gäng medlemmars fina arbete med nytt påkörningsskydd/staket.  

Detta är något av det som hänt under året, och vi hoppas att nästa år ska innehålla många 

tillfällen för oss att träffas och umgås, och bygga upp en fin gemenskap. Om ni har förslag på 

trevliga arrangemang så hör av er till styrelsen. 

 

Efter önskemål har vi skapat en Facebookgrupp. Denna ska kunna användas till om man  

har något man vill sälja/skänka, om man har något att tipsa om, om det är något man skulle 

behöva hjälp med eller något man undrar över. Observera dock att det inte ska göras några 

felanmälningar där, dessa ska fortfarande göras på Mitt Riksbyggen. Inte heller om man har 

några specifika frågor till Riksbyggen. Den kontakten sköts via Mitt Riksbyggen.  

Gruppen heter Brf Tuppaskolan och det är en privat, låst grupp. Om man önskar bli tillagd i 

gruppen så skickar man ett meddelande till Lotta Hjort, antingen via Facebook/Messenger 

eller via mail lotta@tuppaskolan.se, så bjuds ni in i gruppen. Det kommer endast vara boende 

i våra hus som är medlemmar.  

 

Efter vi hade brandsyn i våra hus uppkom en fråga om brandutbildning. En sådan kan 

brandförsvaret i Landskrona skräddarsy åt oss och vi undrar därför om det finns intresse för 

en sådan utbildning. Det är ju viktigt att man vet hur man ska agera om det skulle börja 

brinna, och det är bra att få känna på hur det är att släcka. Om man är intresserad av en sådan 

utbildning kan man höra av sig till någon av oss i styrelsen, så ska vi börja planera för detta 

till nästa år.   

 

Vi i styrelsen vill önska er alla 

 God Jul och Gott Nytt År. 
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